
Gulfco LA 40
NISKOPOPIOŁOWY OLEJ DO SILNIKÓW ZASILANYCH GAZEM NATURALNYM

Opis produktu

Gulfco LA 40 to olej a jakości „premium” do silników gazowych pracujących przy dużym obciążeniu przewidziany do smarowania
silników gazowych dużej mocy o podwyższonej jakości,  wymagający oleju „niskopopiołowego”. Olej Gulfco LA 40 jest opracowany
specjalnie  z  myślą  o  spełnieniu  wymagań  nowych  silników  na  ubogą  mieszankę  pracujących  przy  znacznych  obciążeniach  oraz
wrażliwych na recesję gniazd zaworowych. Olej Gulfco LA 40 jest skomponowany z precyzyjnie dobranym systemem dodatków dla
zapewnienia nadzwyczajnej ogólnej ochrony silnika oraz obniżonych poziomów osadów w komorze spalania. Jego wyjątkowe własności w
zakresie detergencyjności i rozpraszalności minimalizują tworzenie się popiołu a duża odporność na utlenianie i nitrowanie sprawiają że
olej Gulfco LA 40 stanowi doskonały wybór dla silników pracujących pod dużym obciążeniem i w warunkach wysokich temperatur. Olej
Gulfco LA 40 przekracza wymagania dla osiągów określone w specyfikacjach API CF, Waukesha Cogeneration oraz dla kategorii III
Dresser Rand a także oferowany jest w klasie SAE 30.

Olej Gulfco LA 40 zapewnia czystszy silnik i poprawione osiągi silnika co przy wysokiej odporności na utlenianie nitrowanie sprawia, że
olej Gulfco LA 40 stanowi doskonały wybór dla wielu silników pracujących w warunkach silnego obciążenia i wysokich temperatur.
Zabezpiecza  przed  recesją  gniazd  zaworowych  oraz  minimalizuje  ryzowanie  pierścieni  silnie  obciążonych  silników  gazowych.
Minimalizuje tworzenie popiołu w komorze spalania a także poprawia sprawność świec zapłonowych oraz zabezpiecza komponenty
silnika przed zużyciem korozyjnym i jest kompatybilny z katalizatorem spalin, gdyż skład Gulfco LA 40 jest skomponowany z zawartością
fosforu mniejszą niż 300 ppm.

Gulfco LA 40 jest zalecany do dwu i czterosuwowych stacjonarnych silników na gaz ziemny dla których wymagane są oleje o niskiej
zawartości popiołu, silników gazowych na ubogą mieszankę wrażliwych na recesję gniazd zaworowych oraz dla układów wyposażonych w
katalizatory spalin. Ponadto, również dla silników na gaz ziemny wykorzystujących gaz z sieci przesyłowych, gaz fermentacyjny, gaz z
biomasy lub gaz wysypiskowy (z wyjątkiem gazów o wysokiej zawartości związków chlorowcowych lub gazów o wysokich poziomach
siarki i siarkowodoru).

Spełnia normy
API CF, Waukesha Cogeneration, Dresser Rand Category III

Właściwości Metoda testu Wartość
SAE SAE J300 40
Gęstość @ 15°C, kg/m3 ASTM D4052 894
Lepkość kinematyczna @ 40°C ASTM D445 144 mm2/s (cSt)
Lepkość kinematyczna @ 100°C ASTM D445 14.5 mm2/s (cSt)
Indeks Lepkości ASTM D2270 >95
Punkt Zapłonu (COC), °C ASTM D92 >240°C
Punkt Płynięcia, °C ASTM D97 <-15°C
Ogólna liczba zasadowa mgKOH/g ASTM D2896 6.0
Popiół siarczanowy, wt % ASTM D874 0.49
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